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P O V O L E N I E 

 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán 

(ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a § 12 

ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného 

stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, Krajského dopravného 

inšpektorátu, Špitálska 14, 812 28 Bratislava č. KRPZ-BA-KDI3-1208-001/2022-ZS zo dňa 

12.5.2022 

 

p  o  v  o  ľ  u  j  e 

 

 

podľa § 7 ods. 1 cestného zákona čiastočnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Mišíkova 

ulica (v úseku od Timravinej ulice po ulicu Na Slavíne) v Bratislave, mestská časť Bratislava 

Staré Mesto v dĺžke cca 450 m a šírke cca 2,50 m, 

 

stavebníkovi: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, 

                        IČO: 00 603 481 

kontaktná osoba: Mgr. Lucia Koišová, tel. č.: 0910 926 867 

zhotoviteľ: MBM- GROUP a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava,  IČO 36 740 519,  

kontaktná osoba: Pavol Šikyňa, tel. č.: 0903 370 969 

v termíne:  od 18.5.2022  do 10.7.2022, ľavá a pravá strana vozovky v dvoch etapách  

z dôvodu:  veľkoplošná oprava vozovky  

 

 

V oboch etapách bude Mišíkova ulica zjednosmernená v smere od Timravinej ulici na ulicu 

Na Slavíne. 

 

za týchto záväzných podmienok: 

1. stavebník je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky 

2. stavebník je povinný začať s prácou, ktorá bola dôvodom uzávierky bezprostredne po 

uzavretí komunikácie 

3. stavebník zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami v súlade s projektom organizácie dopravy (POD) určeným cestným správnym 

orgánom dňa 18.5.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia 

4. zmeny v rozsahu a spôsobe  uzávierky môže stavebník vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu 

5. stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok 

stanovených v tomto povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky 

6. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo doplniť 

stanovené podmienky 



 2 

7. stavebník je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného stavu, 

alebo do stavu určeného prerokovaným POD  

8. stavebník zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov 

9. stavebník zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vozidlám 

záchrannej služby, hasičským vozidlám, vozidlám polície, vozidlám OLO a nevyhnutnej 

dopravnej obsluhe 

 

Podľa  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku. 

 

 

 

 

    Ing. arch. Matúš Vallo 

                primátor 

 

 

 

                                                                                                      v.r. 

                za Ing. Marek Jašíček 

               riaditeľ sekcie dopravy 

 

 

 

 

Povolenie sa doručí: 

stavebníkovi: 

1.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, 

dotknutým orgánom: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií 

spravakomunikacii@bratislava.sk 

2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave 

druba@minv.sk 

na vedomie: 

1. Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy info@mp.bratislava.sk 

2. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

sekretariat.bl@minv.sk 

3. STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, Ružinovská 1, P.O.BOX 85,  

4. 820 09 Bratislava 29 my@stellacentrum.sk 

5. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, P. O. BOX 93, Trnavská cesta 

8/A, Bratislava podatelna@155.sk 

6. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 

7. Slovenský rozhlas – zelená vlna@rozhlas.sk 

8. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie komunikácie a marketingu 

press@bratislava.sk 

 

 


